
 2022-2021תשפ"ב  עמקים אזור  לוח השתלמויות

 

 הערות מקום מרצה נושא שעה תאריך יום חודש
 

 אוקטובר
 

 זום "דיאלוג" בניית תכנית שנתית 20:00 19/10/2021 שלישי
עקרונות לבנית התכנית, תוך התאמה 

 לשלב התפתחותי .

חיוחמו וחנה סתווישרונה  חנוכה ויום הולדת 19:00 14/11/2021 ראשון נובמבר מכללת  
 אורנים

השתלמות במוסיקה + קבלת דיסק 
 לחברי חיבה

 דצמבר
 
 

המנהלת בשטח החיים  19:00 22/12/2021 רביעי
מכללת  "דיאלוג" במתח

 שחיקה והתמודדות עם לחץ אורנים

חמישי עד  דצמבר
השתלמויות ממיטב  נופש חנוכה  2-4/12/2021 שבת

  התחומים והמרצים
שי כנס המוכר לצורכי מס ומע"מ, 

 לחברי חיב"ה
 ינואר

 
 

ניהול זמן וניהול עצמי  19:00 12/1/2022 רביעי
מכללת  "דיאלוג" בזמן

 אורנים
ידע, מודעות וכלים לעבודה יעילה 

 ואפקטיבית.

 פברואר
 
 

אקלים מיטבי ומעגלי  19:00 16/2/2022 רביעי
מכללת  "דיאלוג" תקשורת בצוות

 אורנים
 בונים אקלים מיטבי בגן?כיצד 

 פברואר
 
 

מכללת   סדנה להכנת תחפושות 19:00 27/2/2022 ראשון
 אורנים

 
בסדנה זו ניצור מס' דוגמאות של 

 תחפושות.

  19:00 27/3/2022 ראשון מרץ
מכללת  "דיאלוג" תקשורת עם הורים

 אורנים
ניהול הקשר עם הורים, כלים 
 להתמודדות עם קופליקטים.

מכללת  עו"ד רחל זילברמן דיני עבודה, חוק ומשפט 19:00 5/4/2022 שלישי אפריל
 אורנים

הכרת החוק והמשפט בכל הנוגע לגן 
 ילדים

   כנס ל"ג בעומר 8:00-16:30 19/5/2022 חמישי מאי
 בעלות כוללת וסמלית  של

חברי חיבהל₪   90  

 7/6/2022 שלישי יוני
 

19:00 
 

מכללת  "דיאלוג" תחומי התפתחות
 אורנים

להתפתחות  כיצד נוכל לתרום יותר
 שונים?הילדים בתחומי ההתפתחות ה

   יולי
זות האזורנא להעביר בקשות לרכ  לבחירתכן פעילות מסכמת שנה 19:00   

 



 

 לבעלי הגנים.ההשתלמויות מיועדות  .1

 רים שמחלקים, כולל מערכי השתלמות לנוכחים בהשתלמות בלבדההשתלמויות כוללות את כל החומרים והאביז .2

 .)מי שלא מגיע, חלה עליו האחריות לאיסוף החומר( 

. כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם, המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות, וכן ארוחת צהרים בשרית, מתנות וכו'.. .3

 חיבה. חבריל₪  90בעלות של 

 אנו מבקשים מכם להגיע, להצביע אמון ולקחת חלק בהשתלמויות. .4

 ים בלבד( כדרישות הפדגוגיה המחויבות בחוק.ים החבים בחוק הפיקוח ייחשבו ההשתלמויות )לנוכחילד 7-36למסגרות בין  .5

 

 אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, פורייה ומוצלחת, שנה של עשיה מבורכת, שנה של פרנסה טובה, שנה של בריאות והצלחה.

 

 באהבה רבה
 איוס -קרן אוחנה

 


